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 اهتماكم نم ةب راغاا مال هيف ثعبنت ىدلا نيزحلا مويلا اذه نإ '

 مويل مهدالبل ةباملا اهتقاس ىتلا نايفطلا بكاوم مهنيعأ مامأ ضرعتسنل
 تاحفص نم هيلع ىوطنا ا فرعتلاو ء ىضاملاب ةظملا هيف انتوفت الأ ىغبفن

 عتملاو  ضيفبلا هلَقُث نم ررحتلل لمعلا يف ىمدلل انمممه كللذي زفحنل « دونم

 ثدحنأ نأ تبأر كلدقو . ررحتلاو رونلاب ءىلم لبق نم هيلإ وبدلا ا
 كك“: ةيب رعلا شك أم هلمح تح ءونت ىذلا ماظنلا نع مويلا ركيلإ

 نم ىشك ارلا بسشلا فقاوم ىلع ًاميرس كب صأو 2 ذفنو ظن مث ءربد

 اي ركسع مث « الوأ ايسامولبد همواق فيكو « هيلع ضورفلا ماظنلا اذه
 ءارو نم صلخت_ا « اقلاث ةيماسلا ةسايسلا لئاسوب مث « ًايناث ايسايسو

 ةمألا ىلع ضرف ماظن ةيعورشم مدع ىو « ةحيم ةيقطنم ةجينن كلذ
 . نالا ىلإ همواقت لازت امو

 بتكم » مكل اههجو ىنلا ةوعدلا ةيبلت ىلع ًاميمج مركشأ ىنإو
 ىذلا فدهلا بيصأت كتظ نسج دنع نوك أ نأ ًاينمتم « ىبرعلا برغلل

 . دصقلا ءارو نم هناحبس هّللاو « تهجوت هيلإ ىذلا ىرملاو « ثدصق هيلإ

 | ْ ْ 00 : ١و١" قلي ادم: ا

 نم مويلا اذه لثم ىف الإ دالبلا ىلع ىرلعت مل ةياحلا تناك نئل
 دمبأ :دهم ىلإ مجرب شك اب ىلع نب رمصتسملا تفاهم نإف « 1931 ةبس



 دايطصالا تاكبيشو ء ةنس نوثالثو ناتْنثا تضم كتف . ريثكب كلذ نم

 نم بصتغلا نكمتب نأ لبق اهنم تلفت ىمو « ةيبرغلا ةلردلل بصنت
 تلظ شك ام نأ فيك يرنسو . 141 ةنس سرام:#“ ىف اهدايطصا
 نيبصتخلا تامجاهم 186٠ ةنسس ذنم ةيساموليدلا لئاسولا فلتخمب مواقت
 اهتادووجح لشفت لو« نيبنابسألاو نييسن رفلا صخألابو بناجألا تاروانمو
 ع للخاد موجه لئاسو نوبصافلا ريد نأ دسب الإ لالقتسالاب ظافتحالل
 . ىمايسلا بارطضالاو « ىلاملا زجعلاب اهانمو « اهراد رقع ىف ةلودلا باصأ
 ةتايسالاو اهسفن نع عافدلاب مايقلا ةسسمالل عدتل نر اا
 اهتيرح لجأ نم

 حبصأ ثيح رشع عباسلا نرقلا ىلإ ةيبنجألا تازايتمالا دهع مجرب
 نوضفريو ةيعرشلا احمل نوبيجتسي ال برغلل ىف نوميقلا بذاجألا
 ريبك رطخ هيف نكي مل زايتمالا اذه نكسلو . مهطمانق ريغا عوضملا
 رك ذي داكن ال شك ارم ىف نيميقلا بناجألا ددع ناك ذإ ؛ دالبلا ىلع
 ىذلا تقولا ف ىأ - ؤمهلءو هيام نيب ىتلا ةرتفلا ذنم نكلو

 وفلتخلا نوفرصتلاو راجتلا أدب - ىبروألا داصتقالا لئاسو هيف تروطت
 مهلصانق ةياح تحت نولمعي اوذخأ ثيح ةيبرغلا ىمارلاب نولزني عاونألا
 ةصاخلا مهتيامح ةرئاد نوعسو.و ... طلسقلاو رامتسالل قرطلا ديبعت ىلع
 ةيلصنقلا صاخشأ : الوأ مهل اومضخأف ةب رافلا نينطاولا باح ىلع
 ىأ مث « نيب راحعلا نيطلاخلا مث ء باتكو نيباوبو مدخ: نم نييشك ارلا



 فس وأ ةريك ةندخ لمت مدقي صخش

 نومتمتي اوحبصأ نيذلا نينطاوملا نم ةفئاط دالبلا ىف اونوك اذكهو

 نوعتمتي ةيرافك مهن جودزم زايتما : مهنطو باح ىلع زايتما مظعأب

 تابجاولاب مايقلا نع نوعنتع نييمحك و ىبنجألا اهنم مرحب ىتلا قوقحلاب

 . رعألا ىلوأل ةعاطو بئارضلل ءادإ نم مهونطاوم اهب موقي ىتلا

 ءادعأ فلكي ال « ىنجأ شيج نييمحلا ءالؤه نم نوكَت دقو

 ءايقسالا رشنو « ةلودلا ىلع شي وشتلا هتفيظو « صاخ فور.هم ىأ دالبلا

 دقو . مهعاكحأ نم ءاّحالل لئاسو نع ثحبلاو « نييلحلا ةالولا نم

 ىلعو « نييعافتنالا ءالؤه ىلع ادض ماع ءايتسا ةجوم دالبلا ىف تماق

 اوكح ًافينع ًاءارص نيدلا ءاءاع نم ديدع خرصو . مهم ىذلا ماظنلا

 فرعلا اذه ىلع ءامقلا ىف اهمجاوب مايقلا ةلودلا اودشانو . ممدادتراب هيف

 لالغتساو دالبلا رامتسال اهيلع رع ةرطنقك ىنجألا هقلخ ىذلا لصنقلا

 دمج جاحلا دشرملا ةيعادلا نيخراصلا ءالؤه ةمدقم ىف ناك دقو « اهتاريخ

 . ىسافلا هلا دبع نب لالعو نونك
 فلتخل ىباقلا جاجتحالاب ةموكسحلا تهجوت ةمألا بذغ ءازإو

 اهمهم نكي مل ةب راعتسالا لودلا هذه نكسلو . ىمألا اهمبس ىتلا لودلا

 . مهدالب يف ىمسرلا اهذوفن زيكرت اهمهم ناك ام ردقب نييشكارملا ءاضرا

 ةساردل:صاخ رعؤم ىف عاتجالا لوبق ىلإ تاضوافملا تهتا دقو

 امه ةئنس ضرغلا اذه دقمنا ىذلا « ديردم 2 ريؤم وه كللذو ؛ ةيضقلا
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 يبنجألا زايتمالا ءاغلإ بلطت شكا سم ...5 ةجيتنلا تناك اذام نكسلو
 . حيرص حضاو اهلطو « دالبلا ىف ةيدرف تايامح داجيإ ىلإ ىدأ ىذلا

 قيسنتلا ةرئاد ىف دالبلا لاخدإ ررقي امنإ و « وه اك هلبقي مل رمتؤلا نكل
 نم ال برغلا نم ًءزج تحبصأ اهنإ . رصمل ليق ام لثم ىلع ىنروألا
 حبصأ ةيب روألا ةرئادلا ىف كارتشالا اذه نم نأ فيك ىرنسو . قرشلا
 ًايمر شكارسع باوبأ رمتؤملا اذه ىف لودلا رارق حتف دقل « انيلع يلا

 باونأ دس كلذ عم هنكساو . ىمايسلاو ىداصتالا باجألا ذوفنا

 نم منمي مل نإو « ةبراغلا اباعرلا هجو ىف ةيبنجألا تايسنجلاب سينجتلا
 ةيمسر ةفص اهاطعأ لب « ةياصنقلا تازايتمالاو ةيدرفلا ةياجخلا رارمتسا

 ,. هةئع توكسم ثبع در تناك نا كعب

 : ررعبلا ىلع ىنصُرلا رم انلاو هصورفلا
 اذه نطولا ةيلخاد ىف اوقلخي نأ اوعاطتسا دق بناجألا ناك اذإو

 نسحلا ىالوم ناطمللا نإف « لودلا هرارقإ ىلع تقداص ىذلا بارطضالا

 برستلا فقون نأ عاطتسا اك . هتاي> ةليط هتيمهأ نم للقي نأ عاطتسا
 م وأ « ىلودلا نزاوتلا أدبم ذخقت تناك . ىتلا ةكمحملا هتسايسب ىنجألا

 « برغلا ىف رخآ ىلع ىنجأ ليضفت مدع » : هتلالج اهسمسي نأ بحي ناك
 لودلا تاسفانم ديعب دح ىلإ لغتسي نأ نم هتنكم ىتلا ةغايسلا كلت

 ىتلا ةباصولا ةدم هنافو دعب ةلاحخلا هذه ترمتسا دقو .. ضعب عم اهضمج

 دكي مل نكسلو . « زيزملا:دبع ىالوم باشلا كلما ىلع دمحأ بال تناك



 و

 نيذلا .نييعافتنالا نم تاثم شرعلاب طاحأ ىتح ىرقبعلا ىمولا اذه توي

 ءادأ نوبأي نذلا نييمحلا سمأ لفحتساو: « يمصلا ىف ةلودلا ةيلام | وأصأ

 . تابارطضاو ثداوح اهتبقعأ ةيلام ةمزأ تنوكشف « بئارغلا

 ةلودلا ةمواقم نم ةنس نب رشع ددب ىرخأ ةرس ىنجألا حت اذكهو

 ةمزأ بالا اهكلمو ةيب رفلا ةموكحال ثدحي نأ ىف بعشلا حافكو

 ١6.08 ةنس ةلودلا ترطضاف « اهنم ج ورخال ةرابج دوهج ىلإ جاتحم ةقناخ

 . ةئاملا ىف ةتس ةدئافب اينابسأو اسنرفو ارتا<كإ نم ضورف ةثالث لوبق ىلإ

 « ضورقلا هذه ديدستب ال حمدت نكت مل ةيلاملا ةلودلا ةلاح نأ حضاوو

 ثمب ام كلذو . ةثلاثو « ةينان' ضورق دقع ىلإ اّتح ىدؤيس ىذلا سمألا
 نيب ريبك محازت أشنو « شك ارم ىلع اهظع اهرش لرلا اع نوفل ىف

 ىلع اهتطلس ده ةرورض ىعدت رئازحلل ةلتحلا اسنرفف ؛ نيهرشلا ءالؤه

 املع تدرو املاط ىتلا ةمواقلل حور نم !منارمعتسم ةياخ ىمفألا برغلا

 ءىطاشلا ىف ال احام ىرت فرأ ديرت ال ارتلجنإو . شكا نم

 لماك اهطعي انل اهراوج نأ ىعدت ايئابسأو . قراط لبجل هجاوملا ىطسوتملا
 0 0 ناثحبت . ايلاطيإ و ايناملأو . انيلع طاسألا ىف ئئيبطلا قولا

 ركؤم ذنع تمدقت دق تناك اسنرف ىطخ نأ ةقيقحلاو . اهنارمعتست

 اهديأو « شكارص ىف ةعورشم ًاقوقح اهل نأ ثعدا ثيح :؛ ديردم

 كاذلو « لباقم ىلع اهنم اواصحيل الإ نورخآلا ضراءي ملو © كراهس:»

 نأ ىلع ايلاطيإ و اسنرف نيب اهلمع لمعت ةيسايسلا ةرسمسلا تذخأ ان



 مى

 ىف اهقحب ال اسارف فارتعا لباقم شك امض ىف اهتاءاعدا ةيناثلا ىغلت

 ىذلا ريهشلا دقعلا مقو 1404 ةنسس فو. ابياو سلب ارط ىلع طاستلا

 اهل ا9نرف فارتعا لباقم شك اسم يف قحلاب اسنرفل ارتلجنإ هيف تفرتءا

 اينابسأو اسنرف نيب ىرس دقاعت مث اهسفن ةنسلا ىفو . رصم ىف قحلا سفنب ش

 نم طيحلا طش ىلع رخآو طسوتملا طش ىلع املقإ هذه ىطعت نأ ىلع

 مث : نيمحام ةئالث اهفصل بله نأ اسنرف تعاطتساف ىشك ارم بارقلا
 نأ قبس ىلا ايناملأ وهو عبار اه ىقب نكس ءارتلجتاو ايلاطيإو اينابسأ

 « مويج » روطاربمألا حيبصأ ذإ نآلا الع تبلقناو ؛ دي ردم ىف اهتدبأ
 لا وود ةفايسا وهاد

 . ايناملأ ىلع راصتنالا اهماع لهس اسنرفا ثالثلا لودلا دييأت نكسلو

 رزمبلا ىلع طغضلا ,روفعاضل ,نومسأ رفلا

 اومجاهف « دالبلا ىلع مهطذض فعاضت ىلودلا نييسنرفلا حاج اد

 ةيشكارملا ةموكحلا ترطضاف « طيقنش » ىهىتلا بونملا ىصقأ ةقطنم
 خيشلا ةدايق تد# ةمواقللا ىلع اهللاهأ ةزغازا ةريثك نارديتعت ميدقتل

 طغض باج ىلإ ةماعلا ةني زكا فامضإ ىف ُتالْذ دازف « 6 نينيعلا ءام »

 تنكمت اذكهو .اهلع هلام ءادأب نيبلاطملا ةموكحلل نيضرقملا نييلاملا

 نم فالتسالا ىلع « ةموكسلا ه نرخلا ماغرإ نم ىرخأ ةيم ةساهسلا

 كرما لوخدملا نم ةناملا ىف نوتس عضو ضرقلا نإمشلو « ةيمسنرفلا كونبلا

 نويكرمج هتسارحب فلك ىذلا « فلسلا قودنسب » ىمسي ام رظن تخم
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 كانبألا لاجر اهدافتسا ىتلا ةيلاملا ةدئافلا نع رظنلا مطقبو « نويسنرف
 برغمال لوألا نئادلا ىمن فلا رامتسالا حبصأ دقف لمعلا اذه نم نويسنرفلا

 هاجر مضوو . دالبلا ىف ضرقلاراكتحا قيرط ىف ةوطخرمءملا اطخو

 . ةضحم ةيشك 1سم ةرادإ يف هيفرصتمو
 هيلع اواصح ام لالغتسا اولواح لب دحلا اذه دنع نويسنرفلا فقي و

 « نطولا ىلع ةقلطملا مهتيقام رشنل لوصولل ناكملا نيع ىف تاتن نم

 سراب ةموكح تثعب 1504 ةنس فااحتلل ىلوألا ةلواهلا لشف دمبو

 ةبقارم مضول ًاانرب تاطلسلا ةلالج ىلع ضرعت ةشعب ساف ىلإ
 عبطلاب هتلالج ضقر دقلو . ةماملا لاغشألاو كونبلاو سماوبلا ىلع ةلمأك

 ناكو . نييسنرفلل ةريبك ةوادع دالبلا ىف تأشنو تاعورشلا هذه لوبق

 ءام » خيشلا تالوج ىلإ ىدأ ىذلا 6 ايناطيروم » ىف مهلمع اهيكذي

 ةسايسلا ىلع ًادض تارهاظم ةدعب مايقلاو رطقلا ءاحنا ىف « نينيعلا

 نكمي ماظن عضوب بلاطت ةينطو ةكرح دالبلا ىف تنوكنو « ةيسنرفلا
 لبق دقو . ناطلسلا تاضوافمو ةموكحلا لامعأ ىلع ةبقارملا نم بعشلا

 ىتلا اياضقلا رئاس ىف بمشلا عم ةراشنبمالا ةركف « زيزعلا دبع » ىالوم

 ءالؤه هلمأ ىذلا روتسدلا عورشم قبطي م هنأ عمو « هيلع ضرعت

 سلحب سيسأت ررق اهيح هبعش لمأ قيقحتل ةوطخ اطخ دقن نوينطولا
 ةيلخادلا نوؤشلا ىف ةزاشتسالل ةيرود تاءاتجا ىف هءاعدتساو نايعالل
 روذفملا انيدي نيب و . تارارقلا نم هذختي ام ىلع قيدصتلاو ةيجراخلاو
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 دالبلا ءاحنأ ةفاكل « زيزملا دبع 8 :ىالوم. ناطلسلا ةثعب ئذلا:ىللا
 ةرود ىف ىوقلا سلجلا اذه روضحل مهنع باون ثمل هيف'سانلا وعدي

 قفاوملا ه 155 ماع لاوش ١؟ خييراتب وهو « ةمهم ٠١ ربمسيد 4٠4!؛
 «روهجاو ةصاخلا اهب متهي ىفلا رومألا دك 1 نم مهمرمأ ضرع ) : هصنو

 اهئاربك نم دارفأ نييعتل ةديعسلا انتيعر رئاسل بتكلا الإ هيف مسي لو
 مهلامو مهضرعو مهنيد رومأ ىلع مهنونمأيو مهم نوقثي نم اهنايعأو
 مهنوهجول و مهنم حجرأو حلصأ نورب الو مهن ءالكو 3 نوضتريو

 « حلملا سمألا اذه جالع ىف ةضوافملا ىلع مهعامتجا دصقب انترضح فيرشل

 ةيعرلا نايعأ عيمج نيب هيف ةرواشملا نوكستا « « مهلا ضراعلا بطخلاو

 لمعلا ىف مموتي ىذلا ريصقتلا بئاوش نم صلختو اننيدل كلاذب ءىربتسنو

 مرايخ نم اونيعت نأ مىمأن مكيلإ اذه انباتك لوصوبف هيلعو . ةيورلاو
 يلاوقأ ىف نع ءالكو مهنوضرتو ةنايدلاو ةنامألا ىف مهنودقتمت نمم

 دصقب ةفيرشلا انترضحل مهنوهجوتو مكسقتأ ىلع مهنوتمئأتو مكلامفأو
 . ©« ةضراملا رومالا ىف ةضوافملا

 ةيساموابدلا تامحهلا نم ريثك د ص ىف ساجلا اذه لمع دقو

 سيل ىتلا بلاطملا لك ضفر ىف كلما اهب عرذتب ةليسو ناكو « ةيبنجألا
 «' بعشلا ةدارإ ريغ ىلع يثمتلا هنكمي ال هنأب اءرصم اهلبقي نأ هقح نم

 ثيداحأ « ىب رثملا نايعألا سلجم » نع نويسنرفلا نوخرؤملا ثدحن دقو
 نم يرلا ضيعت اهمظن ىلا ةيسامولب كلا ةمواقملا رادقم ىلع لدت اهلك

 . ةيبدجألا دياكسملا
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 نأ. « زيزملا دبع » كاملا دارأ ةيبعشلا ةكرحلا هذه بناج ىلإ و
 هديدع لوألا نزاوتلا ظفح ىف ةيديلقتلا برغملا ةسايسل هرظن هجوا

 تارباخم ىف لخبف « دالبلا ىلع تفاهتت تناك ىتلا ةيبنجألا لودلا فلتخم
 ةدعاسم ةصرفلا تناك دقو « اسنرفل اهتحازم ممكت نكت مل ىتلا ايناملا عم
 لمعلل تمدقتف ىصقألا قرشلا ىف اسنرف ءافلح سورلا مازهما ببسب ايناملآل

 ةئيدم ىلاثلا مويلغ روطاربمألا راز 1605 ةندس سرام رخآ فو
 ظفل- ىبجاو لكب موقأ نأ ىلع مزاع ىنإ » : هيف لاق اباطخ ىقلأو ةجنط
 اذكهو « ةقلطم ةب رحب عتمني ناطلسلا ربتعأ ىنأل شك اسم ىف ايناملأ حلاصم

 ىرخألا ىه ةيعدم قوقح نم هيعدت امب اسنرفل فارتعالا اينالا تضفر
 فارتعالا مدع فقوم ةيشك ارملا ةسايسلا تفقو انني « ةديدج اقوقح

 . . هالبلاب ىرخأ ىلع ةلود حجرت اليك نيفرطلا ةحلصع
 : ءارسضخملا مريم رثؤم

 نأ ىه , ةدحاو ةهج نم ةدئافلا دج ةديفم ةلوالا هذه تناك دقو

 شك ارم ةيلوتللا ةيمضولا ةساردل رمتؤم ىف عمتجت نأ تلبق ةيبنجألا لودلا
 اسنرف مهي ًارعأ سباب ةموكح اهديرت اك ةيضقلا دمت ملو . ديدج نم
 ءارضختا ةربزجلاب ١14٠5 ةنس رمتؤملا اذه دقمنا دقو . امهدحو برغلاو

 ةسايس ررق «.ىمقألا برغلل لالقتساب .ةرضاحلا لودلا فارتعا دك أو
 اسنرق نم:عزت ام عبطلاب كلذو « ةب راجتلا ةهجولا نم حوتفملا بابلا
 نأ عمو « ديردم 9 ةدهامم دمب هب ترفظ ىذلا ىداصتقالا راكتحالا
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 تاحالصالا فلتخم رثن ىف اهلخدتقح هيف ةعمتجلا لودال دطو رعؤلا اذه

 ةقلطملا اهتدايس دالبلل ظفتحا لاح لك ىلع هنإف - برغلا لخاد ىف

 يلسقلا ضوعو « اهضارأ ةدحو اه نم هنأ مك « لماكلا اهلالقتساو
 تازايتما ضمبب 1١٠5-١6٠4 ةنس لودلا هتضترا ىذلا اسنرفا قلطملا

 ةفيرسشلا ةموكحلا داشرإ ىه « ةيلود ةمهع مايقال مرت ةيسايسو ةبركسع

 طاسوأ ىف ًاريبك الاعفنا قاثيا ثدحأ دقو . ةب رورضلا تاحالصإلا قيقحتل

 نم شكارمب ةيبعشلا طاسوألا فو « ةهج نم نبيسنرفلا نب رمعتسملا
 قيرط نع شك ارم لالتحا نم اوس دقف نولوألا امأف . ىرخأ ةهج
 ىف ةمظنم ةباعدب اوماقف بءشلاوأ كال عانفإلا قيرط وأ ةيسامولبدلا
 . ةونع دالبلا حتفب نوبلاطي اسلرف

 سهاظتلا فعاضذ فقوملا ةروطخ هيلع فخم لف ىبرغلا نمشلا امأو

 ضعبب نييسنرفال حمس نأ هنأش نم ام لك ضفرب بلاطو يبنجألا ىلع
 روهجما نأ « ليتنج ىوأ » كح دقو ؛ ةبركسملا وأ ةيسايسلا قوقحلا

 «اندالب ذخأل اواج نيذلا نييسنرفلا اورظنأ» : رام وهو هيلع حيصي ناك
 لمثش لب « ممدحو بناجألا وأ نييسنرفلا ىلع بضغلا دنع ىمألا فقي لو
 . هلاقتسا ناهض نع ةزجاع بعشلا اهربتعا ىتلا ةيشك ارلا ةموك_هلا ىتح
 حافكسلا ةلصاوم نع « زيزملا دبع  ناطلسلا رخآأت الاحفتسا رءألا دازو
 ءاضيبلا رادلا ىلع نييسنرفلا موجهو ؛ ةيشك ارلا «.ايناطي روم » لجأ نم
 تردصف : ةيب رغملا « تاوتل »'قباسلا رئازجلا عاطتقا ىلع ةدايز ةدجوو
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 ةيبنجألاو ةينينرفلا مئاضبلا ةمطاقمل وعدن بتكو تارشن دالبلا ىف «

 مهنم ءاحصفلا ءارعشلا ىكب و « داهجلا ىلع ضيرحتلل ىرخأ تافلؤمو
 مايقب رعألا ىهتناو . راعتسالا ةيواحل ردحنملا نطولا ةلاح نويبعشلاو

 ظيفحلا دبع ىالوم هيخأ ةعيابمو زيزملا دبع ىالوم لحلم ةفينع ةروث .
 وأ « طيقنش 9 وه ىذلا بونجلا لاجر اهم نيمكاقلا ةمدقم ىف ناك دقو

 » ايناطيروم «.

 ْمظشنحلا مروثلا :

 ىأ ؛ هوروصي نأ نويسنرفلا ديرب ام رارغ ىلع ةروثلا هذه تسيل

 رحملاو ةيبنجألا تازايتمالا اهتنوك ىتلا ىضوفلا نع ةئشان ةنتف درجت

 ضرغا ىرت ىوق ىعو نع ةئشان ةكرح اهنإ لب « ةلودلا ةينازيم ىف ىلا
 دعب الإ اهم مايقلا كاذ ذإ ةب راغما نوينطولا لبقي ملو . ةليبن ةباغو « نيعم
 ةروث نأ اوققحو «اههوجو نم هلأسلا اوثحت و « نطبل ارهظ رمألا اوبلق نأ
 اههوبق ىلع مغرأ ىتلا تازايثمالا لك ضفرا ديحولا لحلا ىه بعثلا

 فطتقن نأ ديفللا نم لملو . ةريزجلا دقع اهتمدقم يفو «زيزملا دبع يلوم
 اواصحيل :نيدلا ءاماسل هب رولا ةكرحلا ولثمث همدق ىذا ءاتفتسالا نم ةرقف

 ءاتفتسالا اذه ىف ءاج دقف « نودي ري امل ةرربما ةيعرشلا- ىوتفلا مهنم

 ىمارملا مظعم لالتحا نه دالبلا اهنف تصقو ىتلا ةلاحلل زجوم ضرع

 ىف اسنرف. اهب تماق ىتلا ةيبدجألا تاوزغلا ىلاونو «ىنجألا سيلوبلاب ةيب رغما
 كردأ ٍتعشلانأب حيرصتلا مث « ريطمىنب نويعو » «كيكفو » «تاود»
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 نحعلا ماع ازجاع حبصأ دق ههطاصم نع عافدلاب فاكلا نأ « ذةيغ »

 . كذب مايقلا نع

 هيلع وه ام ىلع ىمألا كرتول ثدحي اذام : نيموفتسم اؤلاق مث
 اولاق ىوتفب ءاماعلا ىتفأ لقو ؛ رايتلا عم ايراج ريمألا رمساو نآلا

 ريصي ةمألا ليبس ىف حافكلا نع هزجعب عنتقي ىذلا مامإلا نإ 9 : اهف
 ىالوم ملخ بمشلا ررق اذكعو « ! ةمامإللا ىف هقوقح عيمج دقفب ًاءولم

 نم اهف طاكحا ةديدج سسا ىلع ظيفحلا دبع ىلوملا عيابو ربزملا دبع
 نم دحي ًايموق ًاقاثيم ةيظيفملا ةءيبلا ريتعتو . الوأ هيف عقو ابف عوقولا
 ناطلسلا مزتلا دقو « ةيلخادلاو ةيجراحلا نوئشلا نم ريثك ىف كللا ةطاس

 رباني © قفاوما ١58 ةنس ةجحلا ىذ جافب خرؤملا قاثيملا اذه ىف ديدجلا
 : 9 ١را ةنس

 يف ةررقلا طورشلا نم ةيعرلاب رضأ ام عفر ىف هدهج يعسي نأ (1)
 ناك نم ةنامأب تيضر الو اهتلس الو اهملع ةمألا قفاوت مل ثيح ةريزجلا
 ١ اهنم ءىش ىيلستب اهل لع الو « اهرشأب

 ةيب رغلا دودحلا نم ةمطتقلا تاهجلا عاجرتسا ىفدعسو لمعي نأ () '
 مب ةدجو » نيتنيدملا نم لتلا شدجلا جارخإ رشابب نرأ ©

 , « ءاضيبلا رادلا» و

 :تازايتمالا ءافلإ: .تاباهلا نم هتيعر ريهطتىف هلل ريختسي نأ (:)
 . ةيبنجالا
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 . ةمألا نوؤش ىف بناجألا ريشتسي ال نأ (0)
 ةيماس رومأ ىف بئاجألا عم ةضوافم بجو ام ضرع اذإ (5)

 ىضرلا عقيب ىتح ةمألل هب حيرصتلا دعب الإ اهنم ؟سمأ مربي الف ةيراجت وأ
 . اهناطلس :لالقتسا ىف الو اهدئاوع ىف الو اهنيد ىف حدقي ال امب اهنم

 انه « دالبلا ةسايسل ًاديدج ًاروتسد ةعيبلا هذه تعضو دقف نذإو
 ثاديمت وأ تامازالا نرم مقوم لكل قلطملا ءاذاإلا يضاما صخم
 لبقتسلا صخم ايفو « دالبلا ملاصمو ةلودلا ةدايسو ىفانتت تاءارجا وأ

 ةماالل. ير صقلا ةرورضب كالا دييفتو  ةينلملا ةيسامولبدلا ساسأ مضو
 . هضنر وأ اهنم ديرت ام لوبق نلعت ىتح تاقافتالاو تادهامملا عورشع

 نود ام ةدهاعم مقوب نأ كيلا قح نم ةعيبلا هذه ىذتقمب دعب ملف هيلعو
 اهنضع ةدفاعم لكو . هضفر وأ هلوبق نم دك أتيو بعشلل مجري نأ

 . احل ةميق الو ةاغلم ربتعت بسشلل اهف مجر نوكد نأ نود ناطلسلا

 « ايلع ةباغ قةيحتل ىرت تناك ةينطولا ةروثلا هذه نأ ىرن اذكهو
 تسيلو :« ةيلالاو ةيموقلاو ةيسايسلا هحلامعم ىلع هسفن بعشلا فارشإ ىف
 . نايعألا نمل .لخاد ىف نوينطولا هب ماق نأ قبس ابل اليكت الإ
 1 7برشملا ناسسل ةءامجدمب نم هتلالخل هعفر ىذلاروتسدلاعورشم ج وتنسو

 هيف ىرب بمبشلاو ؛ هفالسأ شرع ىلع ظيفحلا دبع ىلوملا ىوتسا

 را 0 تر ناسل ) ةعاجل ةعجارلا ءاينألا ليصفت رظنا (1)
 .ًايرق عيظلا مدقيس-ىد# ( ىبرعلا برغملا ىف ةيلالقتسالا تاكرملا') ائباتك ىف
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 « هرطخ عفدو ىذجألا لخدتلا ضحدل اهم ماق ىتلا ةفينملا ةمواقلا زمر

 فورظلا نم دجو ىتح هيف هبعش لامآ قيقحتل لمعلا لواح نإ ام هنكلو
 اسنرف تضفر دفف « لثم ةطخ يف ريسلا نع هقاع ام ةيجراحلاو ةيلخادلا

 ايسامولي د ًاراصح سيراب ةموكح تدمظنو ؛ هب فارتعالا اهٌوافلحو

 اهنف تفرتعا ايناملاو اسذرف نيب 16٠5 ةنس ةدهاعم هراثآ ةا نم هيلع

 لالغتسالا ىف نيتذثالا كارتشا لباقم برغملا ىف ىلو الازاتمملا ماقللاب ةيناثلا

 ىلع ماع ناك ىذلا « ىطويل » لارنجلا نأ امك « هتارثا ىداصتقالا

 ببسنو © قرشلا برغملا فارطأل ةريثكلا هتمجاوم لصاو نارمهو ةلامع
 حالسلا لاخداو نزلا دض ةيوق ةباعد ةراثإ مث « لئالق ثادحا ىف

 دقو « ةراجتلا وأ باعلا مماب نيرقتسملا نييسنرفلا ضعب ىلع هعب زولو
 ناكرب برغملا نإ » : هل لوقب « نيكوف ىد 2 ويسملل « ىطويل » بتك

 لخدتن نأ بحي « هنم رانلا عالدنا فاخأف رئازجلا نم برقلاب لمتشم
 يلام ًابارطضا تئدحأو اسنرف المف تلخدت دقو « رئازجلا ءالخإ مزا الإو
 نكلو « ىرخأ ةرع ضرفلل ظيفحلا دبع ناطلسلا هعم رطصا ًاريطخ
 . قباسلا ناطلسلا تامازنلاب فارتءالا ءىث لك لبق اوبلط نييسنرفلا

 رخآلا وه رصأ دقف « اهضترب ل دوهع ذيفنت منهل راث ىذلا بعثللا امأ
 ةمصاملا لئابقلا تمجاهو تاسهاظملا ترثكو « ةمواقللاو جاجتحالا ىلع

 نويسارفلا ىعداف . دوعو نم هب مزتلا ام ذيفنتب ظيفحلا دبع لولا ةبلاطم

 «تاسهاظملا هذه ءارج نم ةددهم تحبصأ سافب نييب ورألا ضءبةايح نأ



 : . ١931١ ةنس سرام مو ةئيدملا اولتءاو

 « هشرعل ًاراصحو كقلملل الماك ًاديدهت حبصأ ةنيدملا لالتحا نأ عمو

 . هيلع ضرعت ةقيثو ةبأ ءاضمإل ًاضراعم ظيفحلا دبع ىالوم لل دقه

 نأ دعب ًاصوصخ « ةضراعم نم ايناملأ هب حولت ام ضعي سأتسي ناكو

 لخدتلا هيف ررق ىذلا فورءملا هفقوم ىناثلا « مويلغ 9 روطاربمالا فقو

 رظنلل ديدج ركؤم دقعب اباطم ددهملا ىبرغملا لالقتسالا ةباجل ىركسعلا

 تادحولا ىدحإ تلصو فقوملا اذهب سهاظتللو . ةيشك ارملا ةلأملا ىف

 هذه لح نأ عاطتسا ىسنرفلا رامتسالا نك « ريداك أ 5 ءانيمل ةينامألا

 ةموكح تفرتعاف ىسنرفلا « وفنوكلا » نم ةمطق ايناملأ ءاطعإب ةمزألا

 ١و3و١ ةنس ريثون “ موب شك | قزاتمملا اسنرف نكرم ©« مويلغ »

 ىذلا ةريزجلا قايل ةحيرصلا انرف ةفئاخغ هبأت لف ىرخألا لودلا امأ

 . دالبلا ةيلخادل اهدونج لاسرإ نم ًاموهفمو ًاقوطنم اهمنع
 ؛« ىدجأ نوع لك نع ادرج نزلا حبصأ فورظاا هذه ءازإو

 ىهتناو « اهعءاطم قيفحتل اسنرف عفد ىف مهلك نونيدمتملا ءالؤه كراشتو

 طغضلا تحن 7419 ةنسس سرام ٠" موب ةياحلا دقع ميقوتب ألا

 ءاح لاقع « ناطلا » ةدب رج هفصت ىذلا ىركسعلا رهقلاو ىسامولب دل

 طغضلا نم ًاروبجم ناطلسلا اهيف ىغمأ ىتلا ةبعرملا ةظحالا ىف » : هيف

 ىلع ًادض دالبلا نم مسق ةروو ةيجراخ ةدعاسم لك نادقفو ىءامولبيدلا

 قرش ىف ةيجينارتسما ةريثك .طقنل ىمارفلا شيجلا لالتحاو ىدجألا

 « ةرورضلا هيضتقت ال عوضحلاب هبلاط ىذلا راذنإلا ىلع ةدايز هب رغو نطولا



 لي

 ف لوخدلا وه ىجم ايس كيتكن لامعتسا لواح اهسفن ةظحللا كلت ىف

 ىلا ةيب رملا ا ةقاعتملا طقنلا ضعب نع .حضوتسا ذإ :تا_ضوافم
 ديلاقتلا مارتحال اناهض بلط مث .:دالبلا ىف بارطضالا ةلاح اهعدتسن.
 ةطلسل اهعاضخإ ديرأ ىتلا ةجنط ةلأسا بضغو « ةيمالسوإلا تاداحلاو
 ةدايسلا تح ىل رغملا بارقلا ن نم اءزج ّقِبت كرأ ىلع رصأو . ةيلود:
 .:( ١؟#+ ةنس سرام ٠" ناطلا ) « لا ةفيرشلا

 ىلور رذعك :امحلا و رهاعم

 ىلع تهرك أ ىتلا تامازتلالا لك ىلع شك أم تراث فيك انيأر
 ةذهاممو 6 ديرذم ١ ةذهاعم اهتهدقم قو ةيبرغملا ةموكحلا اهلوبق

 ةيلودلا ةهجولا نم ربتعي ةرب زا قاثيم نِإف كلذ عمو . 4.ةرب رجلا »
 نومضللا نكسلو « اهلع ضورفملا اهماظنو شن اكرم ةيعضول اسسؤم ةماعلا
 . هيلع تقداص يتلا ةريغصلاو ةريبكلا لودلا تاعيقوتب

 ةيجزاحلا ةهجولا نم ةيئانث نكت نأ نكمي ال برغلا ةيعضوف نذإو
 دالبلا ماظن ىف يماسأ رييغت .لكو « ةملكلا هيضتقت ام لكب ةيلود ىه.لج

 نم « ةيداصتقالا ىرحأو « ةيحراخلا ةيسايسلا وأ ةيركسملا ةهجولا نم .

 نأ نكمي.ال ةيبجألا.لودلا ضمبل دن از زاهتما لوصح ىلإ ىدؤي نأ هنأش.
 ىف ةريز+ا دقع ةيضتقي ام اذه. . هل مربرقتو دقملا لود عامجاب الإ مني
 لك قرخ دسقف ةباحلا دقع ىلع ذِخْوب «ىش لوأ اذهو" « ءانمسو هحورأ
 ىتلا ةلماكتلا هتدايصو ةيموقلا هتيرح برغلا بلبسو ةيلودلا تادوعتلا
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 برستت نأب اسنرفل حمس مث . اهلك ةريزجلا لود اهتنعضو اهم تفرتعا
 اهدونج زواحتت نا نم اهعنع قاثيملا نأ مم دالبلا ةيلخادل اهشويج

 ايناملأ نأ فيك انيأر دقو . اههف تزكرت دق تناك ىتلا ىمارما ضعب

 ىف كارتشالل اهوبقو . ةيسنر فلا تادهعتلل ًاقرخ ةباجلا ميقون تربتعا

 ًايلع تدهش اهنأ نم ائيش ريغي ال ( وغنوكلا ) ةعطق لجأل ةرساؤملا

 ٠ . ساف دفع عم ةرزجلا دقع ضقت

 ايف ضفقانتلا اذبم اورعش هسه: ةياحلا قاثيم اوعضو نذلا نأ ىلع

 ةياودلا ةيعضولا عم قاثيملا فانت مدع اودكؤي نأ اودارأ كلذلو « رهظي
 ائيش ريغي ال قانتلا مدعب لوقلا نكساو « ةقباسلا تادهامملل ةدنتسملا

 لالقتساف . برغملا ىف لودلا هتنمص امل ةباحلا قرخ ىه ىقلا ةقيقحلا نم

 انحعضصا تاموكحلا رئاس فارتعاب ناتدكْؤلا ناطلسلا ةداوسو برغل

 . ىروصلا عقاولا ريغ ةياجلا ماظن ىف امل سمل نييزمر نيئيش

 هب روهجلا سيئر ىلإ هثعب ىذلا باتكلا ىف ( هيراكتناون م ) لاق دقو
 ةركفلا تناك ةياجلا ةركف نإ » : 1919 ةنس ليربأ ١ موب ةيسنرفلا

 ءاعدالا اذهو « ةيلودلا تا'دهاعملا عم ةقفتملاو اهقيبطت نكمللا ةديحولا

 ناطلسلا ةدايس ةنايض ةركفلا نم ضرفلا ناك اذإ الإ احيم نوكن ال

 داصقأ ىلإ هاصقأ نم هلك ىبرغملا تارقلا ةدحو ةنايصو « ةمئادو ةمان ةنايص
 « لودلا نيب ةاواسملا ىلع ةمئاقلا ةيداصتقالا ةب رمللا ةنايصو

 مل ةياحلا نأل , حيمس ريغ ءاعدالا اذه نإ انتهج نم:نح لوقتو: :'

 نذإ و . ىننرفلا ريزولا هيلإ واشأ امه ءىش ةنايدص ىف ًادبأ ركفت نكت



 م

 ًاقرخ اهم فارتعالا وأ اهنع اهئاضغاب لودلا اهمرقأ ةيسنرف ةيصاؤم ةياخلاف

 دقو « ةماركلاو فرشلا ءاضماب ةنيدمتم مأ اهتيذ قتلا تادهعتلا لكل

 نم اذه . لودلا نيب تاقالعلا خيرات ىف ءادوس ةحفص اذه مهلمعب اولحس

 دقن ةضحلا ةي-ثك"ارملا ةهجولا نم امأ « شك اره ةياودلا ةيعضولا ةهج

 ميقو“ ق- نم هندرج ةمألا نأ فيك ظيفحلا دبع ناطلسلا ةعيب ىف انيأر

 تادهاعملا هذه تناك اذإ اهتراشتساو اهمإ] عوجرلا نود تادهامملا

 هل سيلف الإو « قاثيملا ريبعت بسح ةيداصتقا وأ ةيماس نوئشل ةعجار
 ىرورضو . اهلالقتساو دالبلا ةدايس سمي دقع ىأ ءاضمإ قح ةمآلل الو

 هبأر ةعجارع يتح نطلسلل حمس ل ةدهاعملا اهيف تعقو ىتلا فورظلا نأ

 ةب روتسدلا ةه>ولا نم ربتعت ىهن كلذلو « هريغ ةراشتسا نع الضف

 . اهم دادتعا الو ةاغلم ةيب رغملا

 اهلعل ةيناك اهدحو اهبف تيضمأ ىتلا ءارك إلا فورظ نإذ : ًاضيأو

 دوقملا طسأب قلعتي اهذ نيناوقلا رثاس كاذب ىضقت اك « ةعورشم ريغ

 ظ . ةيلودلا تادهامملا نع الضف ةيدرفلا

 هسفن ىلع ًاقوخ الل ءاركسالا اذهل مضخ ظيفحلا دبع يلولا نإف : ادلاثو

 تح هعيقوتل ) ةييق ال هنأب ملا نكساو ضفرلا ةياوئسم نم اب رهت وأ

 اسنرن نأل ء اض# ًايراممتسا ًاريصم دالبلا ءاطعإ نود لوحياو ( طغضلا

 لوصمحلاا.لباقم ىف ةيناسنإلا نيناوقلا لك قرخم نأل دادعتسا لع تناك

 هتمواقم ىف رمتبي نأ كلذ دعب هتلالج دارأ دقو شك ارم كالتما ىلع



 ؟

 هف وتراب م 9 ىنعلا اذه ىف هيورب ام عمسنلو . هلاضمإ دعب ولو ةبامحال

 مواقي رهش ءأ ةئالث ةدم ىطويل لظ» : « ٠" صو ىطويا نع هباتك

 . اهطاودع ةدهامملا ىلع مقوملا ر اص دقف ظيفحلا دبع ىالوم ناطلببلا ةوادع

 ًاضرتعم اهتاوطخ نم ةوطخ لك ىف هفوقوب ةياحلا ةبادب داسفإ ىف دهتجاو
 هنأ نود انلق اذإ قملاو باوصلا ودعن ال اننإو « شرعلا نع هلزانتب ًاددمو

 ًبلق انعم ًادحتم نكسي مل ناطاسلا نإ رخآ ًاكيش انمدق ام ىلإ فيضن
 . « ابلاقو

 عيوب ىذلا ظيفحلا دبع ناطلسلا نأ ىلع ليادلا ظعأ اذه ىف سمأأ

 .ىرابجإلا هعيقوت دعب ىتح ىنجأ لخدت لكل ًاركنم لظ ةمواقملل زمرك

 . ةلطاب ةدهامل

 ةيلوألا سسألا نمو « مهممأ نع ءالكو لودلا ءاسؤر نإف : ًاهبارو

 هلع فتراف كلذلو « ةحلصللا ريغ نع لوزعم ليكولا نأ نوناق لك ىف
 « هباون وأ بعشلا اهبلع قداص اذإ ىذمت تاعورشم ةباثم الإ ريتمي ال

 ةياحلا ةدهاعم ظيفملا دبع ناطلسلا ميقوتب و ٠ اه هضفر ناعأ اذإ ىفلتو

 . برغلا ىف ديدج ماظنل اعورشم هتمأ مامأ عضو

 ؟ عورشملا اذه نم ةمألا فقوم ناك اذاف

 شيبجلا ضفزو ةمصاملا ناكسن راثف ءنيلا ىف هيلع اهبضغ تنلعأ دِقا
 سافب ةبراغلاو نييسنرفلا نيب ترجو « هسيئر. وه ىذلا ثلا ةعاط

 مذه تومتساو « ةبومدلل :ساف مايأب.اهنومسي نورمعتسملا لاري ١ بيووح



 فن

 ةيب رغملا ةمواقما لصف ىف كلذل ريشنس اك لازت امو ةبادللا ىلع ةروشلا

 ًاقارتعا شرعلا نع ظيفحلا دبع كلللا ةلالج لزانتب ىمألا ىهتناو
 نع عافدلا عيطتسي نم رايتخاو اهسفن نع عافدلا ىف ةمألل قملا نأ, هنم

 بكر امدنع ظعألا ردصال هلاس ىذلا باتكلا ىف ءاج دسقو « اهتزوح

 مكيلع ىف ال ) : ىتأي ام هتكلمم ًارداغم ( الباش ) ةرخابلا هتلالج

 دقو . ترم ىتلا ةريخألا مايألا يف لاب لاغشناو ةقشمو بعت نم تلمح ام

 ىتاا انتابجاوب ماوقلا نع نب زجاع انسفنأ انيأرو اهبرسذأو انتح ىف كلذ رثأ

 شيع نع لزانتت نأ انررق اذلو ؛ بمشلا وحن كالك اهم موقت نأ بجي

 قفتب و كلذل حلصي نم انناوخإ نيب نم ارراتخم نأ ساب الف « ةدايسلا

 نأ" لأسأ هلو . نيماسلا ملام ىلوتي كل هتيلوتو هتميابم ىلع بعشلا
 . ( احلاص مل نوكي نم نيماسللل راتخم

 سيئر نأ وه هارك ألا فورظ نعرظنلا مطقب ىرج ىذلاف نذإو
 نع سيئرلا لزانتف اهلبقت مل ةمألا نكلو ةدهاعم عورشم ىعمأ ةلودلا

 ضرفنلو . اهتبغر قيقحم نع هزجعب ًارارقإو اهقحي ةمألل افارتعا هزكسع
 لثم ىف مقو ام ريسغ مقي ناكأ ىطارقوميد ماظن تاذ ةمأ ءازإ اننأ

 ؟ ةلأسملا هذه

 ةقداصملل نالربلا ىلع هضرعي م ًادقع ةيجراحلا ربزو مقوب نأ ةداملاف .

 قعدت ام اريثكو زابتعا ريزولا عيقوتل دمي مل نالربلا هضفر اذإف « هيلع
 ترضنلو .:ةسايدلا رييشت ىف ةبغر ىلع لدي نالرإلا ضفر نأل ارظن ةرازولا



 فد

 ضفر ناذ ةيب وينإلا ةلأ_لا ىف « روه لافال » عورشع الثم كلذل

 ةيضقب و « هترازو نم « رو»» ءافعتساو هئاغلا ىلإ ىدأ عورشملل زيلجم الا

 اهءاع بصشلا راث دلما ايفالسوغوب شرع ىلع ىصوأا عم اينالل ةدهاعم

 . فقولا باشلا كللا ىجتو « ىصولا طقسف

 هنالطب دك و: ىتلا ةحيحصلا تارابتعءالا هذه لكابناج عضنلو

 انناف اهسفن ةدهامملا ىلع ةدرحم ةرظن قانلو « اهتيعورشم مدعو ةياملا

 . ٠ اهتاذ نم ةاغلم اهرايقعا يلإ ىدؤي ام ضقانتلا نم اهف دجنس

 اهميظن: ةداعإ عم ةيب رغما ةمظنألا مارتحا ىلع ىلوألا ةداملا صنت اهيبف

 ىرخأ دونب يف صنت اهارث ىدياقتلا هزكرمو ناطلسلا ةدايس مارتحاو

 . اسنرف لثمت لاصا ةيديلقتلا ناطلسلا تاصاصتخا نم ص,قنتلا ىلع

 ةدعاسع مْزلَت ةيسنرفلا ةموكحلا نأ ىلع ةثلاثلا ةداملا صنت اهدبو

 سعي نأ هنأشنم ىجراخ ءادتعا ىأ ىلع ًادض هسفن نع عافدلا ىلع برغما

 هنأش نم ام لك ىلع اهسفن ىه ىدتعت اهب اذإ ناطلسلا ةموكح ةندن الطب

 نيب قفوب نأ ناسنالل نكملا نم سيلو . اهتاموقمي دالبلل ظفتحي نأ
 » ةداملا اقبط كاللا ةلالج مامأ اهترف لثمي ىذلا ماعلا بقل تاصاصتخا

 درجب ةيصخش نيب ىأ . هل تيطعأ ىتلا ىرخألا تاصاصتخالا نيبو

 ءارزولا سيئر وه حبصي صخش نيبو « صاخ زايتما ىذ ىما.ولب د ريفس

 , ةلودلا ىف ءىث لكو ةيب رحلاو ةيلاملاو ةيجراخلا رب نوو

 ىلمعت اهب.اذإ كاللا ةلالجل ةيعي رشآلا ةطلسلاب ةعبارلا ةداملافرتمت انني و
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 ذافنا ةيرورض هتقداصم لمجتو ةدالا سفن ىف اسنرف يلثما حارتقالا قح

 . ةقباسلا ةدالا ىضتقمب مس رشنلا

 هيضتقت ام نيب قنوب نأ لقاعلا ىلع لهسلا نم سيل هنإف ةلجلابو
 ةدحاولا ةداملا تارقف هياع لدتام نيب الو ةيب رغم ةباجلا ةذهاعم داوم

 اومضو نيذلا نأ ىلع ةجح دوصقلا ضومغلاو حضاولا ضقانتلا اذهو . اهم
 ءازإ مهفقوم رربت ةقيثو ىلع لوصالا نم رثك أل نومرب اونوكي مل ةياجلا

 : نلو تبنت مل ةقيثولا هذه نكلو « ةيدنجألا لودلا نم نيمحازملا ضعب

 هرب رحم ليبس ىف نوثوميو . هنع نومفادي لاطبأ برغلا ىف ماد ام تبت

 هدجم ءايحإ وب

 ٠ مسك ا رملا :مواقلا :

 ةب راغلا نم عزتت نأ تعاطتسا دق ةيسنرفلا لئاسولا تناكن دلو
 باب هسفنل حتف دق ىبرغلا بعشلا نإف ةيسامولبدلا ةمواقلا تايطا لك“

 « هكحلا قلطلا ضفرلاو ىسرفلا نايفطلا ىلع ةروثلا قي رطب ةمواقملا

 ًارظن اهنع ثيدحلا زجون نأ الإ اننكع ال ىتلا ةذفلا ةمواقلا هذه رمعتسملا

 ةب رق وأ للخلا نم ةلح نوينابسألا وأ نويسنرفلا لتحي ملف « تقولا قيضل
 ءامدو مهئافد نف هوعاطتسا ام اهؤانبأ لاسأ نأ دعب الإ ىرقلا نم

 ةلوطبلا بورض نم بابلا' اذه ىف. شكا يم تلحس دقو « مهئادعأ
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 نوكي نأ قحتسي ام ةلوجرلاو ةماهشلا جذامتو ةلوحفلاو مادقإلا فانصأو

 . سهدلا ديشنتو رصعلا ةدايلإ

 لئابق تمدقت ءاضيبلا رادلاب « ليرأ » لازنجلا لزنام درحمبف

 ةتدس ىلإ 960077 ةنس رهمتبس نم روك ذم ىنب ةصاخو حافكسلل ةيواشلا

 « ساف ىلإ اهحتم لاتقلا رمتساف « داماد » لارنجلا ءاج مك . 1و٠

 « هنع ًافلخ « ىناوم » لارنجلا نييعتا ةيركسملا تاطلسلا ترطضاو

 ىف ماوعأ ةئالث دعب الإ ساف ىلإ لوصولا ةيسنرفلا شويجلا مطتست مو
 . ارتم وليك نيعسنو نيت ام زواجتت ال ةفاسسم مطق

 عادنا ةروث ةمحاملا تراث ساف ةئيدمل ىسرفلا شدجلا لصو انيحو

 نويحي نويسنرفلا لازيام ىتلا ةبومدلا مايألا تنوكستو هلك لامثلا ىف اهميهل
 عئاظفلا عاونأ نم ىسنرفلا شدجلا بكسترا دقو مويلا ىلإ ايمسر اهاركذ
 هقيدصل هثعب باتك ىف لوقي ثيح هسفنب هحرشبي نأ © ىطويال » عدن ام
 كرم ةلسلسب اهءادقأ تيبثتل ةيب رحلا ةطلسلا تماق » : « ناميد . م»

 ةطيسب و ةجذاس ةركف اهلع تلوتسا دقو ! ةبسانلا ريغلاو ةب رزملا لامعألا

 عيجلا نيب تواسف مثرسأب ناكسلا ىلع تابوقملا عقوت نأ نمو : ادع

 لك ةروثلل عماقلا ىبرحلا سلجلا قيقحت لهشو . ريبكلاو ريفحلا تناهأو

 ىف اناتب كلرتشن مل ةمرتحم تايصخش نادأف « ةبش ىتدأ هيلع تعفو نم

 عيا باقر ىلع ًاتلصم باعرإلاو ةهب.شلا فيم راصو . ةيروثلا "هكرحلا

 طسب و تاقياضلا نم نمأم ىف نوكتل ةحنطا ةريثك تالئاع تحرخو



 اذ

 » . ياهرإلا ىعتتم ىلع مئاق ماظن دالبلا ىلع

 تر راانتلاو باهرإلا ىهتنم ىلع مئاقلا ماظنلا نكسلو

 تر ثلا ني مل كلذ لك « رودلا راوسأ تقرخو ؛ عماوجلا تارانم
 نأ .ةيركسملا تاطلسلا تنظ ام دعبو . مهتمواقم ةعباتم نع ءافرشلا
 لفحج ىف ةنبدملا « ىاجحلا دجأو ىال وم معزلا مجاه تأده دق ةلاحلا

 نويسن رفلا عاطتسا ةلماك ةنس هلاتق ىف رمتسا « ىطعسولا ةغرو » لئابق نم
 ةرواحملا لئابقلاب نودهاجلا رف ادب 0 ىف مهناكر ًااودطو: نأ اهدعب

 قرشلا برغملا فو ... نآلا ىلإ نجسلاب لازب الو ىاجحلا يعزلا لقتعاو
 نسحلا ءالبلا اهاجر نم دجوف ( نسانزي ىنب لئابق ) © يطويل » مي

 دغأل « دورجع 2لئابقو نسانزي .ىنب نم لك نطولا نع عافدال فلأتو
 . ةيرئازجلا « ةصافو » مهعم تتماضنو « وكزوب ىنب و عحشلاو ةياهلاو

 بسندوبو « هسداتقلاو  ريمشلا رصقب » عقو ىبرذلا بونجلا فو
 6 ةهمانملا 85 ةمقو ةيخمراتلا هل راعم نم « ريبك ٠ لاتق « راشب باوكو

 . نييسنرفلا طابضلا تارشع اهف تام ىتلا نيزو ىنب ةكرعمو
 « تلاورزاتو « راردأب نينيعلا ءام ةكرح تل بوتحلا ىصقأ فو '

 . تنادوراتو تينزيتو ريداك أب ىلونجلا سوسلاو ءارمخلا ةيفاسلاو

 اومججو 14.٠8 ةنس هوزغ نوينابسألا ررق اف ىشكارملا فيرلا امأو
 يتح ىربك قرف ثالث ىلع لمتش, ةليلم ىحاوضي.ًاميصرع ًاشيج كلذا
 لطبلا كاذ ذإ مهدوقي « نطولا ةزوح نع عافدلل لاطبألا نويفيرلا أيه



 فق

 نيتلماك نيتنس رمتسا فينع عارم عقوو ؛ نايزعأ دمم ديسلا دهاجلا
 ليتق فالآ ةرشعب مهوخرؤم اهردقي راسخ نوينايسألا اهالخ دبكست
 اينايسأ ترطضا دقو « « وب راكك لارنجلاو « وتيذب » لارنجلا مهنيب نم
 موجحلا تاواح امو , ىربكلا برخلا ةدم هل ةواتأ مفدو فيرلا ةملاسأ

 ميركلا دبع ريمألا ريبك لا هلطب مدقت ىتح 197+ ةنس ىرخأ ةيص هيلع
 هفلخ مث ةلاعفلا ةمواقلاو مظعلا حافكلا مظن ثوح ىلاحلا انميعز دلاو

 ةيب رغملا ةمواقملل ىطعأف « ميرك- ١) دبع دمحم ريمألا ربك هلا لاطبلا هدلو

 لماش ىوق نماضت ىلإ ىلحملا عافدلا روط نم تجرخ ىتلا ةديدجلا اهغبص

 ءاوهأ ديحوتل رابج لمعب ماق ميركلا دبع دمع ريمألا نأ قحلاو
 نكمي ةيريرحت ةيموق اب رح كلذب نوكسف . نب رفانتملا اهئاسؤرو لئابقلا
 انه ضرعتن نأ ديرت ال نحتو « نامزلا ىدم اه رختفت نأ شك ارم

 ةنس 1١ ترمتسا اهنأ فرعي لكسلاف « الامعأو ةيفيرلا برحلا ليصافتل

 ريمألا ةماعز نأو « امنرف عمو اهعم ماوعأ ةمجحو « ايئابسأ عم ةلماك

 ىديس هيخأ ةسايس نسحو « مالسلا دبع ىديس همع ةلوطب و ةبيكحلا
 . ءاقدصألا ةثنهتو ءادعألا باهعإ كلذ لك بجوتسا دق هتماهشو دمت
 ةيشك ارملا ةيموقلاخبصل ةزرابلا ةمالملا ميركلا دبءريمألا ةكرح ربتمتو

 ىلع « مويلا ىتح ةئيضملا هتلعش ريمألا لازي ام ىدلا ىرصعلا نوللا اذه
 ةينطولا ةركفلا سفنل شك ارم بونج ىف ةيئاقلت تاباجتسا تمقو دق هنأ
 نأ لواح دق نلك .« ىطويل » نأ كلذ « لاهثلا ىف نويفي رلا اهم ناد ىتلإ



 "اه

 ءاسؤرلا ضعب لمعتساو «رابكلا داوقلا ةسايس سبسأتب ةب راغملا ةلك عزو:
 ىال وم اهمعزتىتلا ةينطولا ةكرحلاب لمفلا در عقوف «ىوتملاو ىوالكلا» لاثمأ
 لئابق لك عمي نأ عاطتسا ىذلاو « نينيعلا ءام خيشلا نب ةبهلا »
 ةيقاسلاب 9 ةدحاو ةقطنم ىفلاغنسلا دودح ىلإ شك اسم نمىبرغملا بونجلا
 اهنمبي نأ © ىطويل » دارأ يتلا ةيلبقلا حور ىلع كلذب ىفقف » ءارلا
 سوفنلا ىف

 رئاسخ نييسنرفلا تدبك ةميظع ةمواقم تعقو 6 ةزات » لامش ىفو
 دقو « ةبركسملا مهتربخب نيفورعلا طابضلا نم ديدع اهمف تامو « ةحداف
 .ىالا ىلعديسلا انةيدصو ىئرفابلا دمحأ ديسلا ةكرحلا هذه لاجر نم ناك
 لطبلا ةسائر ثح ةيب ونجلا «ولامو تبا » لئابق تمواق ساطألا ىفو
 او؟1 ةنس ىت> 1916 ةنس ذنم « ىواريلا ومحو احوم » ملظملا ىبرغأا

 لطبلا اهميعز ةدايق تح هدلاحلا اهتاحفص بتكت « نايز » تناك اهنب

 ىدنج فلأ ةدحاو ةعقوم ىف لتق ىذلا © ىنايزلا ومحو احوم 8 ديدنصلا

 « يطويل » مغرأ ىذلاو «رودرفال » لفحجلا سمئرو اطباض مو ىسنرف

 سنونو رئازجلا نم لفاحجت داحتةسالا ىلع ©« ةرفينخ » هراصح ءانثأ

 اهمتخ ةلماك تاونس عسن هكككارع ىف « احوم » رمتسا دقو . لاغنسلاو
 . ةيسدقلا نطولا ةيرح نع عافدلا ليبس ىف هتنبو وه داهشتسالاب

 عب رأ حفاكد © ىلالمسلا ه فيرشلا رمتسا 6 تلاليفان 2 فو

 لسنسي مل ىذلا ىداكنلا مساق ديسلا هفافت . هلجت اهدعب لتق تاوئس



 اخ

 . كولم ىديس نويمب ًايفنم لازن الو ءلوسم ةئسالإ

 لاطب ًالاوىربكا مئاقولل الإ لامجإلا اذهس قي ل م انك اذإو

 ىف حالا قلأ لجر رخآآ نأ لجست نأ نم انل ديحم الف نيزاتملا

 لطبلا وه ًاماع نيثالث نم رثك أ رمتسا ىذلا عارصلا اذه دعب شك ام

 نوينرفلا هب لمف دقو ء « وغرس » لبج لئابق يعز «.دمحأو ديز »
 . راتغا رمعب نايلطلا هلمف ام

 : ةباما برجع
 حافكو « ةرمتسم يدرفلا حعتفلل ةمواقملا هيف تناك ىذلا تقولا ىف

 ىتلا بناوجلا ىف اهرودج سرغ: ةيسنرفلا ةطلسلا تذخأ ديازتم لاطبألا

 . اندالب ىف ديدجلا ماظنلاب هتمس ام تيبثت ىلع لمعت تأدءو « اهتتءا

 ةدم ىمو « ماظنلا اذه ىلع ةنس نوثالثو تس تضم دق ىذ ىهاهو

 تاحالصإالا نم شك ارم ةباحلا تققح له نآلا رظننلف . ةب رجتلل ةيفاك

 ؟ ءازعلا نم ًابيصن وأ ىواسلا ضعب هيف دمت نأ قحتس ام ةيرورضلا

 لاشراملا عمسن نأ بجي « لاؤسلا اذه ىلع باوجلا رسهعخت ىكلو

 م موب سيراب ةموكهل همفر ىدلا هريرقت ىف لوقي وهو « ىطويا »

 : ٠6*19 ةئس ريم د

 « ةمزأ زاتبي برغلا ناك من . ابعشو ةلود برغلاب اندجو دقل»
 نأ كيو « بعشلاب اهنم ةموك لاب اساسم رثك أو دهملا ةثيدح اهنكساو

 لودلا نيب اهتتاكم اه تاذلا ةئاق ةموكح دجنا تاونس مضب ىلإ مجرت



 اويل

 لازب الو « ةيب ررألا لودلا رياك أب اولصتا رايك ءارفصو ماظع ءارزو اهو

 تاسسؤم ةموكحملا نود برغلاب تناكو « ةايحلا ديقب مهنم ريثكلا

 لثمت اهنأ الإ ىحاونلا بسم فلتخم تناك نإو ىمو « ةمئاق لازن ال

 ايش اهانعم ةباجلا عم دقفت تذخأ ةرادإلا هذه نكلو « ًايقيقح ًاثيش

 نيتثيه نم اهاقلتت ىتلاماوألا ذيفنتل ةادأ درحم اهيلاود تراص ىتحأئيشف

 « هدب دحلا ةفي رمشلا ةرادإللا > ىءست ىتلا ىهو « ةينف اهادحإ : نيتدسنرف

 . نيبقارملا ةئيه ىف ىرخألاو

 اهعورف تدمو اهلحم تلخل ةيب رفا ةموكسملا ىلإ تدمع لوألاف

 ةينطولا ةدايسلا ملاعم لك ىلع اهم تضق ةيصخشو ةيمحأ ال تحبصأ ىتح

 رودلا وهو « ةدئافلا يدع دالبلا نوؤش ريبدب يف ناطلساا رود راص ىتح

 راشتسملاب الإ هل ةقالع الو ةطلس لثع ال هنإ : 6« ىطويا » هنع لاق ىذلا

 ردصلا امأ « ةيروص الإ هتلالج ةراشتسا تسلو موب لك هارب ذإ ىنزخْلا

 ةماهلا نوؤشااب قلعتت ةلوادم ةيأ ىف نوكراشب الف ءارزولا ةييو ملفعألا

 ةقالع لك دقفت نأ داكيو « ةيسنرفلا تارادإلاب مهنود نم رشابت اهنأل

 هل سيلو - نزلا كشوبو « ءارزولاو ةيسنرفلا تارادإلا ءاسؤر نيب

 « ! ةذيذل ةنس هذخأت نأ - لمعلا ىف هطشني ام

 دع ذيفنت لع فارشإلا ىوعدب تثدحأ دتف ةبقارملا ةئيه امأو

 ىشابملا مكحلاب موقت تحبصأو ةيب رغملا ةرادإلا لحم تلح 15 ةيامخلا

 ىرخبألا نيداهملا ف مضوتن نأ ديرت افسلو « ةيركسع وأ ةيندم تناك ءاوس



 ففل

 ىلع ةياجلا ةرطيس نأ لوقن نأ ىنكي و . ةيفاقثلاو ةيعامجالاو ةيداصتقالا
 تاطلسلا نأ ىلع لدي ام اذهو ةنبب ةمناو تحبصأ ةلودلا قفارع ميج
 نكممال اهءاظن لثم ًاماظن نأ ىلعو الوأ ةياجلا قوبطت ىف صلخم مل ةيسنرفلا
 نيبعشو نيترادإو نيتموكح نيوكسل ىدؤي هتميبطب هنأل قبطي نأ
 اهنيب ايف نواعتت نأ نكع ال تاينثملا هذه نأ ىعيبطو . دحاو دلب ىف

 نألو . ةحلصملا ىف الو ةينهذلا ىفال ةبواسقم ريغ اهنأل ًادارفنا وأ اعاتجا

 نوكي نأ نع رخأتبال ىوقلا نأ ىعيبطلاو . رخآلا ىلع اهدحأ بلغتب نأ
 ماظن ىعف « ءايشألا ةعيبطل ةيفانم كلذ لجأ نم ةياجلاف « بلغتملا وه
 1 نيفلتمم نيبعش نيب تاقالعلا يظنتل ةليسو نوكي نأ حلصي ال دساف

 اهنومسي ىتلا ةيسايسلا ىضوفلا هذه نم ٍظعأ ناك ةياجلا ررض نأ ىلع
 قطانم ةدع ىلإ شك امم ميسقتل اهجناتن وأ اهقباوس تدأ دقف « ًاماظن

 : كانهف اهنواهجب سانلا نم نيريثكسلا لعل

 برغلاب بونجلا ىصقأ ىمربتمت ىتلا © ايئاطي روم » ةقطنم ١
 ىسايس لاصتا ىندأ هل قبي ملو ٠ هسفنب امئاق اهل اهتلعجو اسنرف اهتمطتقا
 ةقحلم ةيسنرف ةرمعتسم حبصأ لب ؛ « اهكللمو » شك ارع ىنيدوأ

 . ةيسنرفلا ةيب رغلا ةيقي رهاب
 . اهماظن قكشل انأم وأ ىتلا ةيسنرفلا ةياجلا ةقطنم كانهو ح ؟
 ءارحصلا .نم ريبك مسقو « ةسدانقلاو » 6« اون » ثمثو - ع

 دب الف ءىش ىف نانثا عمتجا ىتم هنأ ةداملاو ء« فيعضلا اهفو ىوقلا اهيف
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 ؟ءزج نييسنرفلا رظن ىف حبصأف رئازجلاب قحلأو ايئاهن مطتقا ةيشك ازلا

 . اهسفن اسنرف نم
 . برغملا لامث ىف ةينابسألا ةياجلا ةقطنم كانه نإ مث ح ؛

 بوني ءارجلا ةيقاسلاو ىنفب ىديسىف ىنابسألا ذوفنلا ةقطنمو ح ه
 . بونجلا ىصقأب اسنرف هتلمف ام هب لعفت نأ اينابسأ ديرت ام وهو برغملا

 . صاخ ىلود ماظن امل ىتلا ةحنط ةقطنم هلك كلذ قوفو - 5

 ىذلا بالا اهروعش الإ اهعمجيال خبصأ - نا وألا اهمأ مطق تس

 اهمستقت 5 كيو ةوريستملا فاانإو مكادلا اهنايكواهتدحوب لزازتي ال
 اثم هع ربك ١ ق مكحلاو ةطلسااب مت متن اسنرف عدتل ةرمعتسملا لودلا

 نبأو ؟ اهمارتحاب 6 ىراكن اون » دعو ىتلا ىب رفملا بارقلا ةدحو ىه نأف

 ؟ ةباجلا ةدهاعم اهلففحم تمزنلا ىتلا اهئاطلس ةماركو دالبلا نايك وه

 ةرطيسلاو شك اس ةدحول ةثزحتلا هذه تدأ لهف كاذو اذه دعبو

 ىداصتقاو ىمامئجاو ىمايس حالصإ قيقح ىلإ ةيبعشلا اهتدايس ىلع ةقلطملا
 ؟ راهدزالاو مدقتلا ىلع هدعاسإ و بعشلا ةلاح نم نسي نا هنأش نم

 قطانملا هذه نم ةهج ىأ يف ىب رثملا بعشلا ىلع ةدحاو ةرظن نإ
 ءاقشلا ةفرعمل ينك: لودلا وأ ىتابسألا وأ ىنرفلا محلا تح ءاوس
 مهيضارا تءزتنا دقق ىنجألا رامتسالا نم برذملا برمع هيناعي ىذلا

 « ةمذالو الإ مهف نومر ب ال ةافط نب رمعتسم اهيف مثريغ لحو .مهنع مغرلاب

 لالذألاو ةناهألا نم مل كلوهجوب و نامألا دهزأب مهم.دحل مهنورخسي



 ادق

 هفيقثتلاو ةفرعملا لئاسو لك نيب و مهنيب ليحو « ناسنإالا دلج هل رعشقي ام

 ,نم نيياللل ديدع فرص اهيب « ىلمتلاب مهم ةليلق ةقبطل الإ حمسي الد
 ةفرعملا رشنل لمعلا حبصأو « بناجألاو نييسفرفلا ىياعت ىف مهتلود ةينازيم

 عيمج نم هنامرح ىف ببسلا نوكديو ؛ هبكسترم بقاعي ابنذ اهتمدخ وأ
 . هحلاصم لك ةلقرعو هتابغر

 مهئاعم نييب رو اللف « نوؤشلا ىف محلا سايقم ةب رصنملا تعبضأو
 ديرت ال ىتلا ةيلهألا مهتسايس نييشك ارملو « ةصاخلا مهتلماعمو صاخلا

 رطخأب مهتقلو مهتنايد تهجوهو « نيرخسم ابانذأ اونوكي نأ الإ مهنم
 . ةيدابلاو مهتم ةرضاحلا ناكس نيب قرفي نأ ديرأو « تامجاهلا عاونأ

 اهك ا نم دالبلا نم ًاريبك امسق تدرج ىتلا ةبربربلا ةسايسلا تنوكتف

 جاوزلا دقع حبصأو . ةيلهاج فارعأل اهفف ةأرلا تمضخأو « ةيعرشلا
 لك بقاعت ىتلا ةبرجزلا نيناوقلا تعضوو « ةيسنرفلا ةغللاب بتكي اهيف

 نويبع كسنإ نييشك ارملل ليقو « ىبرعلا قرشلا ىلإ ههجوب هجتي نم
 « اينابسأو اسنرف نيينيتاللا نيبعششلا ريغل اوتفتلت نأ كسقح نم سيلف
 « تايونعمو تايسح نم مكيلع هب نادوجي امب اوضراو امهمف اوجيدنا

 تايعمج الو ةيدنأ الو تاءاّتجا الو فحص الف ةماعلا تايرحلا تقنخو

 ةئيه ًامبت اونوكي نأ ةب راغلا لبق اذإ الإ « تاباقن الو ةيضاير قرف الو
 هتمحم الإ اولبقي نلف كلذ عمو . نويسنرفلا هب بلاطي اع بلاطت ةيسنرف

 . اهيف بوغرملا ريفلا مهتاهاجتا نم طايتحالاو ريبكلا ظفجتلا



 م

 قحلا انيطعي ام اذهو « اضيأ ةحنطب ةيلودلا ةبقارملا ةت نمو نيينابسألاو

 ىلع بأدلاو « اذلبق نم اهأدب ىتلا ةمواقلا ةطخ ىف رارءتسالا ىف لماكلا

 نم قاتمنالاو « مشاغل دابع: :-الا اذه رم قلطلا رزحتلل حافكلا

 : ليمثل هذيق

 : ررملا لعوب

 لبق شكارص ىف تأدب ةيموثلا ةب ريرحتلا ةكرحلا نأ فيك انبأر
 تالوا>ع اوماق اهاحر نأ شك ارو 0 دالملا لع ةياجلا صرفت نأ

 ساسأ ىلع ةيشك ارلا ةموكحلا مظنت ةداعإو نطولا نع عافدلل ةئيرج

 ' نينطاوملا بلغأ لغش دف حلسما ماكل ناك اذإو . ىرهع ىروعسد

 ادن رخآلا مسقلا نإف « مظنلا ىمايسلا لمعلا نع ندللا جراخ ًاصوصخ

 نع لقت ال اهنكلو ءاهساسأ ىف ةيماس ةكرح نأ دهجلا ولت دهجلا لذبي

 دادتشا ناكو . ديدجلا هماظنأ ةصراعمو لةحمال ةمواقم ىرخألا تاكرملا

 اهران ىك ذي لتحلا ىلع نينطاوملا راصتناو ةيشكارما لابا ىف كراعلا

 نييسنرفلا لامعأ ةلقرعل اهتزهتتا الإ ةصرف دجال تناكتف ءاهلاجر محشي و
 ١ : حالصالاب مهتبلاطمو

 دم ربك لا لطبلا ةماعز تحن ةيفيرلا برحلا راوأ دتشا اهيحو '

 ةياعد نم ةكر رحلا هذهنمهاظم تقثبناف « ابنت ىىوقلا ولا دادزا 6 ركلا دبع



 و

 نييسنرفلا مماونواعت نيذلا قرطلا ويش ةمواقم ىف دادتشاو ربدجأ ىلإ ةرجهلل
 تاحن م , اهداجمأب ىنذتلاو ةيفيرلارب رحتلا ءابنأل ةعاذإ ىلإ نيينابسألاوأ
 عراس ىذلا ىحالفلا راعتسالل ةرمتسم ةموأقم لكش ىف ةيفيرلا برحلا دعب

 تائعب لاسرإو سرادم ثبل تالواحف © غيتس 8 ماعلا مقل هزيكرتب

 قحلا نع عافدال ةيبنجأو ةيبرع تارمتؤم ىف ةكراشللاو « جراخال ةيماع
 ووسع او ةةس٠ ةنس نيب ىتلا ةدلا ىفو . نيملظلا لامعأب ريهشتلاو
 ةمواقملا تناكو « لاقتناو ةعباتم ةلحرص ةيشك ارملا ةينطولا ةكرلا تزاتجا

 اه مجاه ىتلا ةيلاوتملا تاوقلا ءازإ « اييشف اًييغ فمضت تأدب ةحلسملا

 عافدلاب ةثدتبم ديدجلا اهلكش ذخأت ةيسايسلا ةكرلا تناك ايدب « نوبصافلا
 ةياخلا ةسايس اهمإإ تمر ىتلا ةديدجلا ةلواحلا ىلع ًادض دالبلا ةدحو نع

 اليكنت س١ - ؛ة#. ةنس نويشك ارم نوينطولا قال دقو . ةيريربلا

 ديدجلا نوالا اذه اولبق نيينطولا نكلو « ىئلاو برضلاو نجسااب ا
 لامعأ لك داقتنالاو ثحبلا طاسب ىلع اوعضو ام عب رسو . حافك-لا نم

 ملمتلل مجري امو ةيلدعو ةيلامو ةيداصتقاو ةيسايس نم ةيسنرفلا ةرادإللا

 اهتافرسصتو ةباجلا لامعأ حرشل مراظنأ تهجتاو « هرخآ ىلإ فاعسإلاو
 هنأ ميطتسي ال هنكلو « وكشيو ملأتي ناك ىذلا ىبرغلا ماعلا ىأرلل

 . . هتايغرو هءاوكش فيكي

 اتقدم ًاحانرب © ىنطولا لمعلا ةلتكأ » تعضو 194 .ةنس ىفو

 ةموكحلل تمفرو , ضهميأ برغلا اهدي رب ىتلا تاجاحلا عيمج ىلع لمتشي
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 ةرورمضب ةباجلا :عانقإ ىلع لمعت تذخأو . ىنرذلابم2)ا بلاطم ةيسنرفلا

 ىلإ عبطلاب كلذ ىدأ دقو « لماش حالصإ نم بءشلا هديرب ام ذيفنت

 نماضت رهظ ثيح ١975 ةنس ىف ًاصوصخ ءامعزال تالاقتعاو تارهاظم

 نوينطولا لواح ةنسلا سفن ىفو « نيصلخلا ةاتكلا لاجر ممالك ةمآلا

 ليسلا ءازإ ةياجلا نكلو»« سافب ًاماع ًازكيص اط اوحتتفاو مهتاتك يظنت

 «ةلتكلا تافقأف « لمعلا لمحت عظتست مل نييمسرلا نيطرخنلا نم فراجلا

 لخد ىذلا « ىنطولا بزملا » اوسسأف اوداع ءايفوألا !اهلاجر نكل

 دقعتملا ماعلا هرغؤم رارقب ىهتنا ىذلا فينعلا اهلكش ىف ةيموقلا ةصرامملاب

 « ةيئاوتسالا ايقي رفأل ىداعبإ ىلإ ىدأ ىذلاو ء لول ةنس رب وتك أ يف

 تماقف « ءارحصلا تاهج فاتح رمعو ىنازولاو ىديزملا ناوخإإلا ىننو
 نيعبنتلا مالقأو فحملا اهنع تبتك املاط ةفيدع ةرون' ةبسانلا هذهم

 اهري_-س ىف ةكرحلا ترمتساو « قرشملاو برغملا ىف ةيب رعلا تاكرحلل
 ةنس ىقتح اهتمبم ىدؤت كالذ عم اهنكلو « طغضلا ةرئاد ىف لمعت ىعيبطلا

 ىف ةياجلا ن. ىناهلا هفقوم « لالقتسالا بزح » نلعأ ثيح 64١غ
 بلاطي ىذلا روهشملا هقاثيم كلما ةلالخل مفرو 2 1144 ةنس راني ١

 تاحالصإلا ذيفنت ىف كلما ةلالج ىلع دمتعي و « شك ارمل ماتلا لالقتسالاب
 اهلك ةمألا تنلعأ دقو « دالبلل ةيعامتجالاو ةيسس هايسلاو ةبروتسدلا

 تايونو تايهذتلا زك ا: نسفلا مدقتو . قحلا بلاطملا هذه ىف اهنماضت

 « ةيكزلا مهئامدب ديدجلا سرغلا اذه امس ريثك ددع هتالطبو هلاطبأ نم
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 دحأ ) بزحال ماما نيمألا مهندب نرم دارفألا فالآ نو لقتعاو
 « اههجوتو اهوج نم فوفصلا داحتا ةعور ةكرحلا هذه دازو « ( حيرفالب
 فسوب نب دمم ىديس كاملا انالوم فقوم اهحاجت ىف ربك الا ببسلا ناكو

 قوقح ىف .قاخي ال ىذلا ميظملا ىوقلا لطبلا رهظ اهف رهظ ذإ هلا هرصن
 : . ًاديعو اهتزوح نع عافدلا ف بهرب الو ًاديدهت هتمأ

 اوناك نيذلاو ةدملا هذه رخآ اولقتعا نيذلا ءامعزلا حارس قلطأ ذنمو
 ىهتنا « مظع ىدج روط ىف ةكرحلا تلخد 199 ةنس ذنم نيدعبم
 . لالقتسالا دعب الإ نيينابسالا وأ نييسنرفلا مم صوافتلا مدع رب رقت,

 هيخأو مركلا دبع ريمألا ومس لوزن وه ىدلا ريبكلا ثداحلا عقو مث
 عاطتساف ٠ مالسإلا رصانو ةبورعلا زعم قورافلا ىلع فيض دع ريمألا

 ةي رئازجلاو ةيسنوتلا « ىبرعلا برذملابازرحأ رئاس هلوح نم عمجب نأ هومس
 مدعو دالبلا ريرحتل ىعسلا وه دجاو جمانرب ىلع اهدحوب و ةيشك ارملاو
 . اهلالقتسا نالعإ لبق ةضوافم ةبأ لوبق

 ريم ماما
 ةياحلا ماظنل ىشكارملا بمشلا ةمواقم نم ةلاسلا هذه تناك اذإ

 ةمألا نأ ىلع ًاليلد اهفن ةياجلا دوجو لبق اهتاقلح تأدتبا ىثلا ةيسنرفلا
 « اهدويقل مايألا نم موب قف تمضخ الو ءاهباع لودلا هتضرف امب ضزت م
 ةباخلا ةب رجم“ نإف - اهقحم ةبلاطملا ىلغ تاظحللا نم ةظحل ىف تةكس الو
 نأ ىلع ليلدلا ومل اهل قلطملا ىدحتلاب ةينطولا ةكارملا مايقو .ةيرابجإالا
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 تفك نأ الإ لمفت مل اهنأو « اهتسايس ىفو اهضارغأ ىف تلشف دق ةياحلا

 . ةئيسلا نييسنرفلا ابان نع ىشك رمل يعشن
 انعوضوم ىف ريبكلا هرئأ هل ريطخ ثداح ىضاملا ماعلا رخآ ىف عقو دقو

 ةيسنرفلا ةبروهلا سيئر ىلإ كلما ةلالج هثمب ىذلا باتكلا وهو الأ

 ةبرحلا ىف ةب راغملا قح ًادك ومو 6 ناوج » لارتجلا ةسايس ىلع اجتح
 ةلالج هب ماق لمع رطخأأ ربتعت ناوخإلا اهمأ ةلاسرلا هذه نإ . لالقتسالاو

 قبطن مل اهنوكب ةيسنرفلا ةموكحال ريطخ ماها اهنأل ةياجلا دعب كالا
 . ريصق ريغ تقو ذنم هب حرصي بمشلا لظام اذهو « ةياجلا ةدهامم

 طق هب ضرت ملو هلبقن مل انيلع ًاضورفم ارمأ اهنوك ىلع ةدايز ةيامحلاف
 اسنرف دوعو عم قانتي اهماثمم لمع حبصأو « قرو ىلع اربح تحبصأ

 ملفمملا كلملا ةلالج ًايمسر اهلحسي ىتلا ةريبكلا ةجحلا هذهو ءابتامازتلاو

 « اهتاءاعدا ىف الو اهدوعو ىف طق ةصاخم نكت مل اسنرف نأ ىلع ليلد

 يذلا وجلاو ةناجلا تماد ام ليحعسم انندب نواعت وأ مهافت لكف كلذلو

 . اندالب ىف نيدوجوم هتقلخ

 يشك رملا لكما ريمولا لحنا

 دارفأ رئاس هارب يذلا للا وهو - هارت ىذلا ديحولا لحلاو

 ءاغلإ وبه - شكاارص ىف وأ رئازجلا ىف وأ سنو ىف ءاوس ىنرغملا بمشلا
 + اندالب ىلع ةب رامتسالا .لؤدلا. هتضرف ىذلا فسعتملا ماظنلا اذه



 مهب

 رب رحتو دالبلا لالقتساب ءىش لك لبقاينابسأو اسنرف فرط نم حيرصتلاو
 . انيضارأ نع دوتجلا ءالج مث ءطرش الو هيف ديق ال ار رح ةيموقلا اهتدايس

 ىذلا ءانبلا ديدن نم اننيكمل ىلوألا نساسألا ىه ةيموقلا ةبرحلا هذه نإ

 تاي رحلاب اهميتمتو « ًايبدأو ايدام انتمأ شاعنإ و هرامتسالا ىدبأ هيلع تفع

 نوك.:ىتح « اه بيذهتلاو فيقثتلا نئاسو ةئيهتو ٠ ناسنالل هللا اهتلخ ىتلا
 بوعشلا ةريظح ىف اه قئاللا اهماقم أوبقت ىتلا ةديدجلا ةيب رثأا ةمألا اهنم

 حورلا ريخل ةيبرملا اهتلاسرب مايقلا ديدجتل ةدشتحلاو ةشمبنملا ةيب رعلا
 . ةيناسنإلا حلاصمو

 ىف ةب راثملا نيينطولا نحم رمتسنس ةيماسلا ةياغلا هذه لجأ نمو
 قيدس: ف :ةرثع ةزتخا رات ىئزلاو اننطوت مناقلا ماظنلا مم مناد حافك

 اهنمتو اهظع اهردق ناك امهم ةيحضت لك لذبل نيدعتسم ائيفرو انمدقت

 سوفن ىف ةوق مون لك دادزب ىذلا ىوقلا ىعولا ىلع نيدمتمم ؛ ًايلاغ
 انامب ] الإ لاوهألا مديزت ال نيذلا برعلا انناوخإ ةدعامم ىلعو انينطاوم
 . اهلك ةبورعلا ةيضق نم ًاءزج الا تسل برغملا ةيضق نأب

 « طسو لح ىأب ىصرن الو ةداوه ةبأ لبقن ال اذه انحاف؟ ىف نحو

 « ائيضرب ةكرتشملا ةموكح لا ماظن الو « ائليبس ةيسنرفلا ةدحولا الف

 ادعأو اثيش دير امنإو « انعدم لاقتنالا لحاصو ةمظنألا رييخت الو

 ؟ب لالقتسالا وهو ء ةيرحلا وه ضومغ الو هيف سبل ال



 ةيشك ارملا ةلوالا قوقح - ١ لئاسرو هينا 7

 شك اص ةاسأم - *

 شك امم توص - <

 ةيرحخلا ةكرعم ىف شك !|سص ان

 ىشك ارلا سرملا ديع ح ه

 ىنايسألا ذوفنلا تح شاك | سع

 ىبرملا برغلا رعؤم -

 سماخلا دمحم ةلالج - مه

 لظتن شك |

 ةنس ”5 دمب شك ام ىف ةيسنرفلا ةياخلا - ٠

 - يلق

 ريل

 سف و هده ١١

 ام 0 عواتمات !1همأق][ءممع - اه 5دهاأا1وهع

 0 لان 01 عن

 0 م

 سم مل






